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باقمستجدبيانجامعة طنطا

251طالبكلية الرتبية

790طاليهإدارة شئون الطالب

108اجمالى

2022 / 2021كشف طالب  الفرقة الثالثه شعبة التعليم األساسى ختصص الدراسات االجتماعية 

مالحظاتاالسمم
طالب مستجدون : اوال 

احالم السيد السيد مصطفى ابوجوهر13966

احمد خالد السيد محمد حماد13967

احمد عبدالحميد الشافعى غلوش13968

احمد عبدالرحمن ابوزيد يونس13969

احمد عبدالناصر محمد السيد جاب هللا13970

تكنولوجيا التعليم+ دراما ومسرح الطفل احمد فؤاد حسين قشالنه13971

احمد محمد نبيه موسى13972

ادهم محمد ابراهيم الدش13973

اسراء ابوالمعاطى ابوالمعاطى محمود الشربينى13974

اسراء جمال عبدهللا احمد شرف13975

اسماء ابراهيم عطيه مدور الحضريه13976

اسماء سراج السعيد محسب13977

اسماء محمد عبدالحميد طلحه13978

اسماء محمد محمود عبدالمقصود عيسى13979

االء جمال احمد ابورمان13980

دراما ومسرح الطفلاالء مجدى ابو اليزيد مصطفى الدهراوى13981

امانى الشحات امين حسن عبدالعال13982

امانى ايمن فايد عبدالفتاح جامع13983

اماني محمد حسن مكاوي13984

امنيه عبدالعزيز ابراهيم مراد13985

الدوله العربية االسالميهامينه طلعت منير عبدالحميد اسماعيل13986

دراما ومسرح الطفل+ الدوله العربية االسالميه  امينه عبدهللا عبدالشافى محمد على13987

ايمان السعيد عبدالسالم احمد13988

ايمان فوزى صبحى محمد الفيومى13989

الدوله العربية االسالميهايه ابراهيم السيد ابراهيم الشاعر13990

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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مالحظاتاالسمم
ايه ابراهيم عبدالقادر محمد تعيلب13991

ايه عماد الدين طلبه ابراهيم13992

ايه ممدوح صبحى عبدالمقصود راضى13993

بسمه ابراهيم ابراهيم متولى الحو13994

بسمه سامى عبدالغنى سيد احمد فاخر13995

تقى اشرف شهاوى عثمان13996

جهاد منصور ابراهيم مصطفى13997

تكنولوجيا التعليمحسن ماهر حسن محمد13998

حسين ابراهيم عبدالعاطى ابراهيم محمد13999

حنان ماجد عبدالسالم الشنراوى14000

خالد الزغبى حلمى الزغبى ابوعويضه14001

خلود محمد شمس الدين بهنسى14002

خلود مدحت عاطف الشنشوري14003

دنيا سعيد رزق عبدالرحمن ابو طريف14004

دينا فتحى السباعى الششتاوى14005

رحاب عادل عرفه الشحات الطنطاوى14006

رحمه عبدالناصر عبدالقادر عرفه14007

تاريخ مصر اليونانيه والرومانيهرحمه مصطفى مصطفى امين14008

رشاد محمد محمد رشاد حجازى تركى14009

رفيده سعيد حسانين على بكر14010

رنا احمد محمد الطباخ14011

روان شريف محمد الشريف14012

رودينا رضا السيد على عمران14013

روشان محمد حسن الليثى14014

روضه محمد المحمدى فتوح الخطيب14015

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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مالحظاتاالسمم
رينيه مصباح يوسف بطرس ميشيل14016

ريوان محمد عبدالحميد عبدالحميد غنيم14017

ساندى عالء ربيع حسين14018

سلمى منصور عبدالعزيز محمد هنطش14019

مقرر اختيارى المدرسة والمجتمعسلمى وجيه عبدالفتاح مبروك14020

سمر احمد محمد فتحى خليفه العجان14021

سمر عبدالسالم محى كريم14022

شروق عالء محمد كامل نصر14023

شرين محمد ناصف لطيف14024

عبدالحفيظ ابوالسعود عبدالحفيظ ابوالسعود مشعل14025

1علوم بيئيه على ابراهيم عبدالغنى على ابوشادى14026

علياء عالء فيصل محمد زمزم14027

غاده محمد احمد محمد عاقول14028

كريم امين محمد سليم الشامى14029

كنزى عبدالمنعم ابوالعنين العاصى14030

ماجده مالك الراعى احمد جمال الدين14031

محمد ابراهيم عبدالعزيز العزب شحاته14032

محمد احمد احمد محمد الشامى14033

محمد احمد محمد الديهي14034

  1 تدريس مصغر محمد السيد محمد هريدى احمد14035

محمد توفيق وهدان توفيق14036

مقرر اختيارى المدرسة والمجتمعمحمد سمير عبدالعال ابراهيم14037

محمد طارق مصطفى كامل شبل14038

محمد عادل سعد الدين محمد صالح14039

محمد عبدالسالم الصادق الصعيدى14040

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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محمد مجدى محمد صالح فرج14041

مرسى رضا المرسى محمد طعيمه14042

مروه وجيه مصطفى احمد جاهين14043

مريم عاطف عطيه لوقا حبيب14044

مريم محمد عبدهللا خفاجى14045

مصطفى عماد عبدالمنعم سيد احمد14046

منار السعيد ابراهيم محمد هالل14047

منه هللا احمد محمد سليم ابوالسيد 14048

منه هللا على حمدى ابوسعيده14049

منه هللا محمد محمود عبدالمنعم عطيه14050

منى الصاوى محمد الصاوى شلبى14051

مى سعيد ابوالسعود االشقر14052

ميار محمد مصطفى احمد ابوالعنين14053

نجاه ابراهيم رياض الدهراوي14054

ندا حسن السنوسى حسن ابو سالم 14055

ندى محمد ياسين حجاج14056

نرمين احمد على ابوطاجن14057

نرمين شعبان سعيد ابويوسف14058

نرمين صالح سليمان احمد احمد موسى14059

نهله ابراهيم عبدالقادر البسطويسى الموافى14060

نورهان الدرينى احمد هالل14061

نورهان ايمن فؤاد ابراهيم خضر14062

نورهان هانى سعيد مطراوى السيد14063

نيرمين محمود عبدالغنى عبدالغنى السباخى14064

نيره السيد القطب الصاوى14065

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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هاجر خالد بخيت عبدالعال14066

هبه احمد السيد محمد السيد احمد ابوالغيط14067

هبه جابر مصطفى احمد شاهين14068

هدى خالد عبدهللا السيد عماره14069

طالب باقون لالعادة: ثانيا

14074
محمد رضا عبد المعطى عبد الحافظ

 1رياضيات  )  + ( الفرقة الثانية 1علوم بيئية  )+ جميع المواد 

(جبر وهندسة تحليلية الفرقة االولى  

طالب من اخلارج فرصة اوىل: ثالثا

االء ابو بكر حسن عوض العربى14075

 + 1طرق تدريس + تاريخ المغرب واالندلس + مساحة وخرائط 

+ تاريخ العرب الحديث والمعاصر +  تكنولوجيا تعليم التخصص 

الفكر التربوى + جغرافيا طبيعية  + تاريخ مصر االسالمية  

مقرر + الفروق الفردية والقياس النفسى + وتطبيقاته التعليمية  

تدريب ميدانى+ فلسفة تعليم الكبار + ثقافى اختيارى تربية بيئية 

طالب من اخلارج فرصة ثانية: رابعا

عبد هللا حسين محمد عبد هللا14076

 1طرق تدريس + تاريخ المغرب واالندلس + جغرافيا العالم الجديد  

الفكر + تاريخ مصر االسالمية + تاريخ العرب الحديث والمعاصر + 

+ الفروق الفردية والقياس النفسى + التربوى وتطبيقاته التعليمية 

فلسفة تعليم الكبار + مقرر ثقافى اختيارى التفكير الفلسفى والعلمى  

(الدوله العربية االسالمية الفرقة الثانية  )+ 

طالب من اخلارج فرصة ثالثة واخريه: خامسا
تدريب ميدانى+ حاسب الى فى التخصص  + 1طرق تدريس رشا ناصر ابراهيم ابراهيم ابو ضياء14077

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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مالحظات

تكنولوجيا التعليم+ دراما ومسرح الطفل 

دراما ومسرح الطفل

الدوله العربية االسالميه

دراما ومسرح الطفل+ الدوله العربية االسالميه  

الدوله العربية االسالميه

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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تكنولوجيا التعليم

تاريخ مصر اليونانيه والرومانيه

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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مالحظات

مقرر اختيارى المدرسة والمجتمع

1علوم بيئيه 

  1 تدريس مصغر 

مقرر اختيارى المدرسة والمجتمع

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص
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مالحظات

 1رياضيات  )  + ( الفرقة الثانية 1علوم بيئية  )+ جميع المواد 

(جبر وهندسة تحليلية الفرقة االولى  

 + 1طرق تدريس + تاريخ المغرب واالندلس + مساحة وخرائط 

+ تاريخ العرب الحديث والمعاصر +  تكنولوجيا تعليم التخصص 

الفكر التربوى + جغرافيا طبيعية  + تاريخ مصر االسالمية  

مقرر + الفروق الفردية والقياس النفسى + وتطبيقاته التعليمية  

تدريب ميدانى+ فلسفة تعليم الكبار + ثقافى اختيارى تربية بيئية 

 1طرق تدريس + تاريخ المغرب واالندلس + جغرافيا العالم الجديد  

الفكر + تاريخ مصر االسالمية + تاريخ العرب الحديث والمعاصر + 

+ الفروق الفردية والقياس النفسى + التربوى وتطبيقاته التعليمية 

فلسفة تعليم الكبار + مقرر ثقافى اختيارى التفكير الفلسفى والعلمى  

(الدوله العربية االسالمية الفرقة الثانية  )+ 

تدريب ميدانى+ حاسب الى فى التخصص  + 1طرق تدريس 

مدير إدارة شئون الطالب

المراجع المختص


